
 
Informacije otroškega državnega pokala v deskanju na snegu (marec 2014) 

 

 
 
Smučišče: SC Cerkno 
 
Lokalni organizator: EKSTREMNI ŠPORTNI KLUB MUNGO 
(www.mungo.si) 
 
Lokacija: vlečnica Dolina – MungoPark Cerkno 
 
Discipina: Slopestyle (načeloma: tuba 5m, jump 4m, rail 6m, box 6m) 
 
Sistem tekmovanja: 2 glavni vožnji, boljša šteje 
 
Tekmovanje bo za otroški državni pokal potekalo v treh kategorijah: 
 

- Deklice (letnik 1999 in mlajše) 
- Mlajši dečki (2002 in mlajši) 
- Starejši dečki (1999, 2000, 2001) 

 
Dodatno, izven sklopa otroškega državnega pokala, bo na sporedu tudi kategorija 
Open (letnik 1998 in starejši). 
 
 
Urnik tekmovanja – sobota 16.3.2014: 
 
9.30 – 10.30 Prijave in dvig štartnih številk na samem prizorišču 
10.00 – 11.00 Trening 
11.15 – 12.00 Prva vožnja 
12.00 – 12.15 Trening 
12. 30 – 13.15 Druga vožnja 
14.00 Razglasitev v MungoParku Cerkno 



 
  
Prijave pošljite na elektronski naslov: zigaskufca@gmail.com 
 
Prijava mora vsebovati: 
 
- ime in priimek tekmovalca, letnico rojstva in v kolikor je član 
katerega kluba, še ime kluba 
 
- imena in priimke spremljevalcev in trenerjev 

 
- nižje priloženo podpisano izjavo o nastopu na lastno odgovornost iz strani staršev oz. 
skrbnika za vsakega tekmovalca ločeno, prinesite obvezno s seboj na kraj dogodka 
 
- stance (regular, goofy), najljubši trik 
 
Prijave so možne po mailu najkasneje do petka, 14.3.2014, do 12.00 ure in tudi na 
samem kraju dogodka. 
 
ŠTARTNINA: 
 
Štartnina na posameznem tekmovanju znaša 10,00 EUR/ tekmovalca in ne vključuje 
smučarske karte. Vozovnica park za otroke, ki bodo tekmovali je 11,00 EUR. 
 
Spremljevalci in trenerji imajo možnost nakupa vozovnice za v park po sledečih cenah: 
 
- Mladina (študenti, dijaki) 15,50 EUR 
- Odrasli 17,50 EUR 
 
Vozovnica za park omogoča dnevno vožnjo na vlečnici Dolina, ter dostopno vožnjo iz 
smeri Počivala (šestsedežnica) ali Brda (štirisedežnica). 
 
Na voljo so tudi ostale smučarske vozovnice, katere imate objavljene na spletni strani: 
http://ski-cerkno.com/ 
 



 
Nakupi smučarskih vozovnic so možni na blagajnah Počivalo (dostop s Poljanske 
strani) in Brdo (dostop s Selške strani). Vidimo se v MungoParku na smučišču 
Cerkno! 
 
 
Kako do smučišča Cerkno: 
 
- Ljubljana (Kranj) - Škofja Loka - Poljane - Gorenja vas - Hotavlje - Leskovica - SC 
Cerkno (55 km) 
Iz Ljubljane oz. Kranja se odpeljemo do Škofje Loke, za Petrolovim bencinskim 
servisom zavijemo levo v Poljansko dolino, skozi Poljane v Gorenjo vas, kjer pri 
bencinski črpalki zavijemo levo proti Hotavljam. V Hotavljah zavijemo desno pri gostilni 
Lipan, potem pa skozi Kopačnico, Leskovico in Novake do spodnje postaje 6-sedežnice 
Počivalo. 
 
- Nova Gorica - Most na Soči - Cerkno - SC Cerkno 70 km 
Po cesti ki vodi v Idrijo in naprej v Ljubljano, skozi Most na Soči do Želina. Tam levo v 
Cerkno, naravnost skozi vas Cerkno do konca doline kjer se cesta začne vzpenjati. 
Skozi vas Novaki do križišča, ki je označeno s tablami. Naravnost pridete na parkirišče 
spodnje postaje šestsedežnice POČIVALO, če zavijete levo pridete po vožnji čez hrib 
na parkirišče spodnje postaje štirisedežnice BRDO. 
 
- Ljubljana - Brezovica - Horjul - Lučine - Gorenja vas - Hotavlje - Leskovica - SC 
Cerkno 50 km 
Iz Ljubljane se odpeljemo do Brezovice, kjer zavijemo proti Horjulu, potem pa naprej 
proti Lučinam in v Gorenjo vas, kjer pri bencinski črpalki zavijemo levo proti Hotavljam. 
V Hotavljah zavijemo desno pri gostilni Lipan, potem pa skozi Kopačnico, Leskovico in 
Novake do spodnje postaje 6-sedežnice Počivalo. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Pristopna izjava 
 

Prijavljam tekmovalca:_________________________ 

Stanujočega:_________________________________________________ 

Stance (obkroži) :                 regular                               goofy 

Kategorija:        st. dečki             ml. dečki              open              deklice 
Spodaj podpisani:______________________________________________ 

Kraj bivanja:__________________________________________________ 

 

Izjavljam da je nastop tekmovalca na mojo odgovornost, na drugem tekmovanju serije 

Otroškega državnega pokala, ki poteka v soboto 16.03.2014 na smučišču Cerkno v 

snowboard parku na vlečnici Dolina. 

 

Poskrbel bom, da bo tekmovalec na tekmovanju uporabljal zaščitno opremo (čelada, 

želva) in da bo upošteval navodila organizatorjev. 

 

Smučišče Cerkno in EŠK Mungo kot organizator in upravljalec smučišča ne odgovarjata 

morebitno odtujitev in poškodbo opreme na tekmovanju. 

 

 

Odgovorna oseba (starš, skrbnik, trener):________________________________ 

 

 

Ekstremni športni klub Mungo (www.mungo.si) 
 
Žiga Škufca 
 


